
Uchwała nr 1109/334/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 5 lipca 2022 r. 
 

 

 

w sprawie wyników głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego 
Województwa Mazowieckiego w 2022 r. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), w związku z § 36 uchwały nr 227/19 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego 
Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) - uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. 

1. Zatwierdza się wyniki głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego 
Województwa Mazowieckiego w 2022 r. 

2. Listy rankingowe obejmujące liczbę głosów oddanych na projekty w poszczególnych pulach 
stanowią załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Listy projektów wybranych do realizacji w ramach poszczególnych pul stanowią załącznik 
nr 2 do uchwały.  

§ 2. 

Listy, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, w systemie informatycznym dostępnym z poziomu strony 

bom.mazovia.pl, w BIP oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie i w jego delegaturach. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z treścią uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) (dalej jako uchwała 

o BOM): 

 ustalenie wyników głosowania następuje przez zsumowanie wszystkich głosów ważnie oddanych  

na poszczególne projekty w pulach (…) (§33 ust. 1),  

 wyniki głosowania są jawne i przedstawia się je w formie list rankingowych obejmujących wszystkie 

projekty w poszczególnych pulach (§33 ust. 2), 

 za wybrane do realizacji uznaje się projekty znajdujące się na listach rankingowych, które uzyskały 

najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację BOM w ramach 

poszczególnych pul (§34 ust. 1) 

a następnie: 

niewykorzystane w poszczególnych pulach środki finansowe sumuje się i w poniżej wskazanej kolejności (§35),   

1) przeznacza się je na dofinansowanie realizacji tych projektów w poszczególnych pulach, których koszty 

w co najmniej 60% mieściły się w ramach danej puli środków, 

2) sporządza się wykaz projektów poddanych pod głosowanie, nieprzeznaczonych do realizacji z powodu 

wyczerpania środków finansowych w puli, w której zostały zgłoszone. O kolejności projektów w wykazie 

decyduje wyłącznie liczba głosów oddanych na projekt (od największej do najmniejszej), 

3) środki niewykorzystane przyznaje się kolejno na realizację projektów ujętych w wykazie, o którym mowa 

w pkt 2, do momentu, w którym kwota pozostałych do rozdysponowania środków pozwala na 

sfinansowanie pełnych kosztów projektu, 

4) pozostała niewykorzystana kwota zostaje przeznaczona na realizację pierwszego w kolejności projektu 

z wykazu, o którym mowa w pkt 2, który może zostać zrealizowany w całości, 

5) działanie, o którym mowa w pkt 4, zostaje powtórzone aż do momentu, gdy pozostałe niewykorzystane 

środki nie pozwalają na realizację w całości żadnego projektu z wykazu, o którym mowa w pkt 2. 

W tegorocznej edycji BOM pod głosowanie poddano 174 projekty, w tym 47 w puli ogólnowojewódzkiej  

i 127 w poszczególnych w podregionach. W głosowaniu wzięło udział 39458 mieszkańców województwa.  

Liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

Kierując się zapisami uchwały, na podstawie liczby głosów oraz wysokości środków finansowych przyznanych  

na poszczególne pule, ustalono listę projektów do realizacji w roku 2023. 

Wysokość środków finansowych na poszczególne pule wynosiła odpowiednio: 

 pula ogólowojewódzka: 5 000 000 zł, 

 podregion ostrołęcki: 2 683 000 zł, 

 podregion siedlecki: 2 668 000 zł, 

 podregion radomski: 2 605 000 zł, 

 podregion żyrardowski: 2 275 000 zł, 

 podregion płocki: 1 943 000 zł, 

 podregion ciechanowski: 2 665 000 zł, 

 podregion warszawski zachodni: 1 858 000 zł, 

 podregion warszawski wschodni: 2 295 000 zł, 

 Miasto Stołeczne Warszawa: 1 008 000 zł. 

I tak: 

 w ramach puli ogólowojewódzkiej do realizacji skierowane zostanie 9 projektów na ogólną sumę 4 897 

971,00 zł, 

 w podregionie ostrołęckim do realizacji skierowane zostanie 6 projektów poddanych pod głosowanie na 

ogólną sumę 2 515 450,00 zł, 

 w podregionie siedleckim do realizacji skierowane zostanie 11 projektów poddanych pod głosowanie na 

ogólną sumę 2 598 162,00 zł, 

 w podregionie radomskim do realizacji skierowane zostaną 4 projekty poddanych pod głosowanie na 

ogólną sumę 2 591 620,00 zł, 



 w podregionie żyrardowskim do realizacji skierowanych zostanie wszystkie 8 projektów poddanych pod 

głosowanie na ogólną sumę 1 570 300,00 zł 

 w podregionie płockim do realizacji skierowane zostaną 3 projekty na ogólną sumę 1 670 000,00 zł, 

 w podregionie ciechanowskim do realizacji skierowane zostanie 7 projektów poddawanych pod 

głosowanie na ogólną sumę 2 605 440,00 zł, 

 w podregionie warszawskim zachodnim do realizacji skierowane zostaną 3 projekty na ogólną sumę  

1 834 520,00 zł, 

 w podregionie warszawskim wschodnim do realizacji skierowane zostaną 3 projekty na ogólną sumę  

2 129 900,00 zł, 

 w M. St. Warszawa do realizacji skierowane zostanie 1 projekt na ogólną sumę 1 000 000 zł. 

Wykaz tych projektów zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

Ze środków nie wykorzystanych w podregionach pozostała kwota 1 586 637,00 zł, którą w pierwszej kolejności, 

zgodnie z uchwałą o BOM, przeznaczono na realizację projektów, których koszty w co najmniej 60% mieściły się 

w ramach danej puli środków. Jest to 5 projektów: 

 projekt nr 34 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie. (koszt 315 

000,00 zł), 

 projekt nr 257 - Wyspa zieleni – nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie. (koszt 200 

000,00 zł) 

 projekt nr 153 - Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania (koszt 72 096,00 zł); 

 projekt nr 298 - Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie (koszt 65 000,00 zł); 

 projekt nr 119 - Rozwijam się! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego 

(koszt 199 000,00 zł). 

Powyższe projekty zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. 

Pozostałe środki, w kwocie 735 541,00 zł, zgodnie z uchwałą o BOM, przeznaczono na realizację projektów, które 

kolejno uzyskały największą liczbę głosów, a ich koszty (w ramach kwoty środków pozostającej do 

rozdysponowania) pozwalały na realizację projektów w całości. Jest to 7 projektów: 

 projekt nr 78 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock (ilość głosów 

1139, koszt 500 000,00 zł), 

 projekt nr 212 - Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3) (ilość głosów 1125, koszt 

128 000,00 zł), 

 projekt nr 21- Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3 (ilość głosów 525, koszt 40 000,00 zł) , 

 projekt nr 93 -  "Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły" 

(ilość głosów 450, koszt 36 090,00 zł), 

 projekt nr 53 Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - 

informacje dla rodziców i specjalistów (ilość głosów 417, koszt 3100,00 zł) , 

 projekt nr 205   Muzyczne szlaki Mazowsza (ilość głosów 87, koszt 20 000,00 zł), 

 projekt nr 41 Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza (ilość głosów 47, koszt 

20 000,00 zł), 

Pozostała kwota 2 351,00 zł nie pozwala na realizację w całości żadnego projektu. Tym samym na BOM - edycja 

2022 rozdysponowano kwotę 24 997 649,00 zł.  

 

 

 

 

 

 


